[พิมพ์ที่นี่]

ตาราง
นาเสนอภาคบรรยาย
ระดับนักวิจัย

หัวเรื่อง :
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการภาครัฐ
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : TM3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองทิพย์ มัทธุรศ
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
เจ้าหน้าที่ประจาห้อง
นางสาวหทัยรัตน์ หอมไกรลาศ และนายอเนก มหาสมุทร
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
เวลา
หน้า
1 ITM-O-001 ปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตร 13.00-13.20 3-4
2 ITM-O-002
3 ITM-O-003
4 ITM-O-004
5 ITM-O-005
6 ITM-O-006
7 ITM-O-007
8 ITM-O-008
9 ITM-O-009
10 ITM-O-010

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)// WANG YANG and PINNAPORN KONGTAN
การศึกษาบริบท ปัญหา ความต้องการและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน //อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์
การคัดเลือกปัจจัยเสีย่ งของโรคความดันโลหิตสูงด้วยฟัซซีเอนโทรปีรว่ มกับ
เครื่องจักรเรียนรูเ้ อ็กซ์ทรีม กรณีศกึ ษา: เขตพื้นที่อาเภอนามนและอาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ/์ /นคินทร พัฒนชัย จินตหรา ดลละออ และวาสนา ธิวงค์เวียง
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานเงินเดือนและสวัสดิการด้วยสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบ MVC (Model View Controller) : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา//ธิดารัตน์ ยศปัญญา และขวัญใจ ดีจริง
ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ของ
บุคลากรสานักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา
// ปัทมพร ทับปัดชา และสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ ในรายวิชา
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์//ลัดดา สรรพคุณ และสหชาติ สรรพคุณ
แบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา เพื่อการจาลองการหนีภัยพิบัติ ของ
เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที/่ /อนุรัตน์ กาแหงหาญ และวสุพล วีระตระกูล
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์การทีส่ ่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
//ดาสวรรค์ วงค์มีชัย และสุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และการหายใจระดับเซลล์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
//นาฏนลิน ภูลสวัสดิ์ สมสงวน ปัสสาโก และนุกลู กุดแถลง
การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการดารงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
//สามารถ มาศรี สมสงวน ปัสสาโก และวันดี รักไร่
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หัวเรื่อง :
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการภาครัฐ
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : TM5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนทพงษ์ พลพวก
เจ้าหน้าที่ประจาห้อง
นายภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์, นายพิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และนายกรภัทร คาโส
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่

รหัสบทความ

1 ITM-O-011
2 ITM-O-012
3 ITM-O-013
4 ITM-O-014
5 ITM-O-015
6 ITM-O-016
7 ITM-O-017
8 ITM-O-018
9 ITM-O-019
10 ITM-O-020
11 ITM-O-021

ชื่องานวิจัย
การวางแผนการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีหลายโรงงานผลิตหลายโครงการ
ก่อสร้าง โดยใช้วิธีฝูงมด//ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดา และศราวุธ โพธิยา
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัตติ ามแผนภาษีกับผลสาเร็จของผู้ประกอบการ SMEs
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี//วนิดา ณ ลาพูน และมณีวรรณ ศรีปาน
แผนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับ
ความรูส้ ึก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
//ณิชาพร ไหวดี สมสงวน ปัสสาโก และนุกลู กุดแถลง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
//สุจรรยา ขุนทอง ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร และกันต์ฤทัย คลังพหล
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าวัฒนธรรม
//วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของตาบลโคกสลุง อาเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี //พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว//วัชระ ผลไม้ และเสมอขวัญ
ตันติกุล
การประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีอนุมานกิจกรรมเพื่อการบูรณาการ
ข้อมูลสาหรับสนับสนุนการจัดการทรัพยากรห้องสมุด //สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
ชุติมา กลั่นไพฑรูย์ ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร์ และเขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์
การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการคาศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน//พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม
ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
การศึกษาบริบทปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ//กรภัทร คาโส วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช อารีราษฎร์
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ//วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช อารีราษฎร์
,เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร และพลวัฒน์ อัฐนาค

เวลา
13.00-13.20

หน้า
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28
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74
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หัวเรื่อง :
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการภาครัฐ
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : FC1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐา ภูบุญอบ
กรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม
เจ้าหน้าที่ประจาห้อง
นายสมัย สลักศิลป์, นางสาวแพรตะวัน จารุตัน และนายพรหมเมศ วีระพันธ์
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
เวลา
1 ITM-O-022 การพัฒนาบทเรียนอัจฉริยะบนเว็บแบบปรับเปลี่ยนการนาทาง สาหรับนักเรียนชั้น 13.00-13.20
มัธยมศึกษาตอนปลาย//สัตตรัตน์ ศรีกาสี และทรงศักดิ์ สองสนิท
2 ITM-O-023 การศึกษาประสิทธิภาพกระบวนการแฮชของอัลกอริธึม HMAC-MD5, HMAC-SHA- 13.20-13.40
1 และ CBC-MAC-AES//วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์ และณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
3 ITM-O-024 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสืบเสาะความรู้บนเว็บเควสท์ ร่วมกับผังมโน 13.40-14.00
ทัศน์ ในรายวิชาพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี//สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
14.00-14.20
4 ITM-O-025 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มความร่วมมือเทคนิค
Group Investigation G.I. ในรายวิชาการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี//ประพนธ์ เด่นดวง
5 ITM-O-026 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีไอโอที 14.20-14.40
//รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล อัศวิน เทียมสันต์ กาญจนา ส่งสวัสดิ์
และเอกวิศว์ สงเคราะห์
14.40-15.00
6 ITM-O-027 การพัฒนาชุดควบคุมรถตัดหญ้าด้วยเทคโนโลยีไอโอที//ลิขิต แจ่มอุทัย
ธนภัทร ใบกุหลาบ และประพัฒน์ สนใจ
7 ITM-O-028 การพัฒนาทักษะการสร้างโมเดลจาลองสามมิติ โดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน 15.00-15.20
(Group Investigation) เรื่องสถาปัตยกรรมแหล่งท่องเที่ยว ในรายวิชาความจริง
เสมือน//ญาณพัฒน์ ลาภพาณิชยกุล
8 ITM-O-029 การรู้จาภาพภาษามือแบบอเมริกนั ด้วยวิธีฮสิ โตแกรมของแรงแบบผกผันตามแนว 15.20-15.40
รัศมีและค่าขอบเขตสูงสุด-ต่าสุด//นัฐพงศ์ ส่งเนียม
15.40-16.00
9 ITM-O-030 การศึกษาบริบทการดูแลผูส้ ูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร//พรหมเมศ วีระพันธ์ วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์
10 ITM-O-031 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับนักศึกษา 16.00-16.20
บกพร่องทางการได้ยินแบบเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้//แพรตะวัน จารุตัน
วรปภา อารีราษฎร์ และ ละอองทิพย์ มัทธุรศ
16.20-16.40
11 ITM-O-032 การพัฒนาระบบ RMU MOOC สาหรับการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม//วรปภา อารีราษฎร์, ธรัช
อารีราษฎร์ และกาญจนา ดงสงคราม

หน้า
17-18
34
31
35

36

38
39

41-42
57
71

75

หัวเรื่อง :
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการภาครัฐ
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : FC2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ สิริโฉม
กรรมการ : อาจารย์ ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
เจ้าหน้าที่ประจาห้อง
นางสุธิรา จันทร์ปุ่ม, ว่าที่ร้อยตรีธีศษิ ฎ์ กระต่ายทอง และนางสาวอัจฉราภรณ์ จุฑาผาด
การนาเสนอบทความวิจัย
ที่ รหัสบทความ
ชื่องานวิจัย
1 ITM-O-033 การพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนความเคลื่อนไหว บริเวณที่พักอาศัยด้วย
เทคโนโลยีไอโอที// ณัฐกานติ์ โตนวล ชาญณรงค์ หนูอินทร์ และทวิพล จั่นพลอย
2 ITM-O-034 ระบบตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชนทับน้า อาเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา//แสงทอง บุญยิ่ง ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ และสุมาลี
บุญนุช
3 ITM-O-035 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended
Learning) เรื่องสูตรคานวณ Microsoft Excel ในรายวิชาการประยุกต์ใช้งาน
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
//ปัญญ์ชลี เต่าทอง
4 ITM-O-036 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ต.เขาสมอคอน//ไชยพล กลิ่นจันทร์
5 ITM-O-037 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
//สาลินันท์ บุญมี แสงทอง บุญยิ่ง และอเนก พุทธิเดช
6 ITM-O-038 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์// Ma Huanhuan and Anchana Thongkrajai
7 ITM-O-039 การศึกษาบริบท ปัญหา ความต้องการและแนวทางการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
//ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช อารีราษฎร์
8 ITM-O-040 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมออกแบบโลโก้ เพือ่ ออกแบบตรา
สินค้า//ดวงทิพย์ รับพรดี
9 ITM-O-041 การบูรณาการเทคโนโลยีแบบสองภาษาเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ//วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
10 ITM-O-042 การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล สาหรับ
นักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค
SQ4R//สุธิรา จันทร์ปุ่ม ธวัชชัย สหพงษ์ และธรัช อารีราษฎร์

เวลา
13.00-13.20

หน้า
45

13.20-13.40

46-47

13.40-14.00

48

14.00-14.20

51

14.20-14.40

52-53

14.40-15.00

32-33

15.00-15.20

29

15.20-15.40

37

15.40-16.00

40

16.00-16.20

72

หัวเรื่อง :
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการภาครัฐ
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : PLC1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธาน : อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช
กรรมการ : อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อัฐกิจ
เจ้าหน้าที่ประจาห้อง
นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล, นายชายแดน มิ่งเมือง และนางแจ่มนภา ล้าจุมจัง
ที่ รหัสบทความ
1 ITM-O-043
2 ITM-O-044
3 ITM-O-045
4 ITM-O-046
5 ITM-O-047
6 ITM-O-048
7 ITM-O-049
8 ITM-O-050
9 ITM-O-051
10 ITM-O-052
11 ITM-O-053

การนาเสนอบทความวิจัย
ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้วยระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
//วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
ระบบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดนิ “Present Land use Monitoring”
//นันทิยา ตันติดลธเนศ ณัฐภัสสร เกียรติพีระติกุล และณัฐฐิณี คงไกรฤกษ์
การศึกษาเพื่อประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุร/ี /สันติภาพ กั้วพรหม วันชัย ริจิรวนิช และอาทิตย์ โสตรโยม
ศึกษาวิธีการหาความหมายภาพด้วยเทคนิคการค้นคืนภาพดิจิทลั
//นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ และสาราญ ไผ่นวล
การสังเคราะห์กรอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน//อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด วรปภา อารีราษฎร์ และ ธรัช อารีราษฎร์
ผลการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาการบารุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน//ฉัฐระพี โพธิ์ปติ ิกุล
การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม//ธเนศ ยืนสุข,
กฤษดา หินเธาว์ และกีรติ ทองเนตร
การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่อง เครือ่ งหมายจราจร ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม//
สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ ณัฐพล ผาลี และ อนุพงษ์ พรมเมือง
การศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
//ธัญญ์พงศ์ สระคาจันทร์ และสุนนั ทา กลิ่นถาวร
การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์//แจ่มนภา ล้าจุมจัง สุนันทา กลิ่นถาวร
และ ธรัช อารีราษฎร์
รูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจทิ ัลสร้างสรรค์ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยว
7S เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม//วรปภา อารีราษฎร์
ธรัช อารีราษฎร์ และศิคริษฐ์ คุณชมภู

เวลา
13.00-13.20

หน้า
54

13.20-13.40

44

13.40-14.00

49-50

14.00-14.20

16

14.20-14.40

56

14.40-15.00

67-68

15.00-15.20

69

15.20-15.40

43

15.40-16.00

58

16.00-16.20

66

16.20-16.40

76

หัวเรื่อง :
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการจัดการภาครัฐ
วันที่ : 5 มีนาคม 2562
ห้อง : TM1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประจาห้อง :
ประธาน : อาจารย์ ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร
กรรมการ : อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
เจ้าหน้าที่ประจาห้อง
นายสาราญ วานนท์, นายกฤตนัย ล้าจุมจัง และนางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
ที่ รหัสบทความ
1 ITM-O-054
2 ITM-O-055
3 ITM-O-056
4 ITM-O-057
5 ITM-O-058
6 ITM-O-059
7 ITM-O-060
8 ITM-O-061

9 ITM-O-062
10 ITM-O-063

การนาเสนอบทความวิจัย
ชื่องานวิจัย
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมไทย//กีรติ ทองเนตร อุดมศักดิ์ พิมพาศรี และอุมาภรณ์ พลสยม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัว ของผู้ประกอบการด้าน
สารสนเทศในประเทศไทย//กฤษดา หินเธาว์ กาญจนา หินเธาว์
และวราวุฒิ นาคบุญนา
รูปแบบการอบไล่ความชื้นในกระบวนการผลิตอิฐแดงด้วยพลังงานทางเลือกต้นทุน
ต่า
//ศุภฤกษ์ กาธรรมณี รัศมี แสงศิรมิ งคลยิ่ง กฤษดา เสือเอี่ยม และนัฐพงศ์ ส่งเนียม
การบริหารจัดการต้นทุนซัพพลายเชน วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบพาเพลิน ในพื้นที่
อาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช//จารุวรรณี ไชยพรรณ พิชญาภา พริ้มพราย
พงศ์พัชร บัวเพ็ชร และศุภฤกษ์ กาธรรมณี
ปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทางานของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ในเขต
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช//นราพงศ์ ช่วยชัย
อภิศันย์ ศิริพันธ์ และศุภฤกษ์ กาธรรมณี
การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเทคนิค KWL+
//อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี และกีรติ ทองเนตร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนกูเกิลแอปส์ สาหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี
//นราวิชญ์ ศรีเปารยะ และกีรติ ทองเนตร
การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
//อรัญญา ราชการกลาง อภิชาต เหล็กดี และ สุนันทา กลิ่นถาวร
การศึกษาบริบท สภาพปัญหาและความต้องการการส่งเสริมครูเพื่อพัฒนาสื่อการ
สอนโดยประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือ//รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ
วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช อารีราษฎร์
การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
//กฤตนัย ล้าจุมจัง อภิชาติ เหล็กดี และ ธรัช อารีราษฎร์

เวลา
13.00-13.20

หน้า
59

13.20-13.40

73

13.40-14.00

60

14.00-14.20

61

14.20-14.40

62

14.40-15.00

63

15.00-15.20

64

15.20-15.40

1-2

15.40-16.00

55

16.00-16.20

65

